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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/05-02-2021 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του 

∆ήµου Θερµαϊκού δια περιφοράς. 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 05 Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια 

περιφοράς, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από την µε αριθµ.Πρωτ. 

01/29-01-2021 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν.Επιβατών κου Ρούφτη Αλέξανδρου, 

που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 παρ 2 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) µέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (5) ΑΠΟΝΤΕΣ (2) 

1. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ 2.ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

3. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

 

5. ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Κατρακυλάκη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού, µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου 

Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ  21093/22-11-2019 

απόφαση.   

         Ο κ. Κοριτσίδης, , ο κ. Μισηχρόνης και ο κ. Χαρµάνας  εισηγούµενοι το πέµπτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα της  γνωµοδότησης για την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στους Ν. 

Επιβάτες και πιο συγκεκριµένα, στις 04/01/2021 εκδηλώθηκε µεγάλη νεροποντή στην περιοχή των Ν. Επιβατών και 

γενικότερα είχε πληγεί η περιοχή από συχνές και µεγάλες νεροποντές, χωρίς να παρθεί κανένα µέτρο αντιπληµµυρικής 

προστασίας. Οι πληµµύρες δηµιουργούν προβλήµατα σε βασικές υποδοµές και περιουσίες και συµβάλλουν καθοριστικά 

στην υποβάθµιση του ίδιου του εδάφους µε όλες τις συνέπειες που ακολουθούν. Ερωτάτε ο κ. πρόεδρος εάν έχει 

προχωρήσει η ουσιαστική οριοθέτηση και η προστασία των υδατορεµάτων, τα τεχνικά αντιπληµµυρικά έργα και οι 

υποδοµές για την απρόσκοπτη απορροή των επιφανειακών νερών (ιδιαίτερα στα τρία ρέµατα των Νέων Επιβατών) και 

τον πλήρη καθαρισµό τους. Επειδή είναι επείγουσα η ανάγκη να δροµολογηθούν όλα τα παραπάνω γιατί αλλιώς θα 

πολλαπλασιάζεται η ένταση του φαινοµένου και θα µπαίνουν καθηµερινά σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες, επειδή τα 

παραδείγµατα είναι πολλά και παραµένουν, ερωτάτε ο κ. πρόεδρος εάν έχουν δροµολογηθεί άµεσα οι κατασκευές 

αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή Ν. Επιβατών, εάν έχουν εκπονηθεί οι σχετικές µελέτες και έχουν εγκριθεί τα 

απαιτούµενα κονδύλια για την άµεση προώθηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου αντιπληµµυρικών υποδοµών στον ∆ήµο 

Θερµαϊκού και πιο συγκεκριµένα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Επιβατών και τέλος σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 

αντιπληµµυρική µελέτη στις περιοχές Γρηγορίου Λαµπράκη, Κωνσταντινουπόλεως και Κωνσταντίνου Λογοθέτη 

και τι µέτρα προστασίας θα παρθούν για το παραλιακό µέτωπο των Ν. Επιβατών(οδός Ναυάρχου Κουντουριώτη µε 
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µέτωπο ανατολικά προς Περαία αλλά και δυτικά προς Αγία Τριάδα) που εµφανίζει µε την πρώτη βροχόπτωση έντονα 

προβλήµατα απορροής όµβριων, που δηµιουργούν καταστροφές και σηµαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων. 

Ο  πρόεδρος κ. Ρούφτης απάντησε µε το υπ. αριθ. 93/12-02-21 έγγραφο, µε το οποίο απευθύνεται στην Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου Θερµαϊκού και ζητά την ενηµέρωση για την πρόοδο των αντιπληµµυρικών έργων που αφορούν την 

∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Επιβατών. 

 

Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου δια περιφοράς 

                                                                  Αποφασίζουν οµόφωνα 

 για να ενηµερωθούν για τα την πρόοδο των αντιπληµµυρικών έργων στους Ν. Επιβάτες και πιο συγκεκριµένα: εάν έχει 

προχωρήσει η ουσιαστική οριοθέτηση και η προστασία των υδατορεµάτων, τα τεχνικά αντιπληµµυρικά έργα και οι 

υποδοµές για την απρόσκοπτη απορροή των επιφανειακών νερών (ιδιαίτερα στα τρία ρέµατα των Νέων Επιβατών) 

και τον πλήρη καθαρισµό τους, εάν έχουν δροµολογηθεί άµεσα οι κατασκευές αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή Ν. 

Επιβατών, εάν έχουν εκπονηθεί οι σχετικές µελέτες και έχουν εγκριθεί τα απαιτούµενα κονδύλια για την άµεση 

προώθηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου αντιπληµµυρικών υποδοµών στον ∆ήµο Θερµαϊκού και πιο συγκεκριµένα στη 

∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Επιβατών και τέλος σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αντιπληµµυρική µελέτη στις περιοχές Γρηγορίου 

Λαµπράκη, Κωνσταντινουπόλεως και Κωνσταντίνου Λογοθέτη και τι µέτρα προστασίας θα παρθούν για το 

παραλιακό µέτωπο των Ν. Επιβατών(οδός Ναυάρχου Κουντουριώτη µε µέτωπο ανατολικά προς Περαία αλλά και δυτικά 

προς Αγία Τριάδα) που εµφανίζει µε την πρώτη βροχόπτωση έντονα προβλήµατα απορροής όµβριων, που δηµιουργούν 

καταστροφές και σηµαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων. 

 

   

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία,  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 8/2021 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

  ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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